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Kommentar – Hvordan er I fokuserede her?

Byggeri

Har udviklet optimeringskoncepter inden for byggeri. Udbyder Lean
uddannelse specifikt udviklet for byggebranchen

Træ, tekstil og mode

Har kunder inden for denne branche, hvor vi både arbejder med Lean
og bæredygtighed.

Elektronik

Plast og emballage

Vi arbejder pt. for en virksomhed i Plastindustrien, som arbejder på
ressourceoptimering og miljøbevidst produktudvikling.

Fødevarer

Stor erfaring inden for fødevareindustrien og den regulerede industri,
med særlig fokus på GMP og kvalitetsstandarder

Andre:

Fremhævede erfaringer:
Udviklet kurser inden for kombinationen af Lean og Bæredygtighed.
Har arbejdet med grøn omstilling for flere produktionsvirksomheder.
Stor erfaring med FN's verdensmål og nedbrydning i organisationen, så medarbejderne får mål de
kan forholde sig til og bidrage til.
Stor værktøjskasse, til at skabe forbedringer.
Førende i DK med eksperimenterende tilgang til at finde nye innovative løsninger og
optimeringsmuligheder.
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Fagligt fokusområde
Område:

Designtænkning

Kommentar – Hvordan er I eksperter her?
Toyota Kata som metode til at komme ud af komfortzonen og afsøge
nye muligheder. Her er vi eksperter i facilitering

Design to disassembly / ECO-Design-hjulet og andre relevante værktøjer
Design for recycling

Kemisk ekspert

Take-back

Samarbejder med Træls (Compas)

Certificeringer

Forestået certificeringer inden for ISO 9000, ISO 14001, ISO TS 14949

Servicedesign

Eksperter i at skabe forståelse for, hvad der skaber værdi for kunden
og hvad det er kunderne egentlig ønsker og overføre det til produktet

Strategiske samarbejder

IT, data og cirkulær
økonomi

Disruptiv strategier, analyser danner grundlag for digitalisering herunder robotics.

Life Cycle Assesments

Stor erfaring med "Vugge til grav analyser" - ved hjælp af
værdistrømsanalyser. Kombineret med SLCA

FN’s Verdensmål

Policy Deployment - strategierimplementering, så verdensmål bliver
implementerbare og relevante

Andre områder:

